
Businesses of Marsh McLennan 
 

Aanvraagformulier –  
Fraude- en Geldswaardenverzekering

1. Gegevens verzekeringnemer
Het college van kerkrentmeesters van de: 

☐ Protestantse gemeente i.w. ___________________________________________________ 

☐ Protestantse gemeente te ___________________________________________________ 

☐ Hervormde gemeente te ___________________________________________________ 

☐ Gereformeerde kerk te ___________________________________________________ 

☐ Evangelisch Lutherse gemeente te ___________________________________________________

☐ Anders, namelijk ___________________________________________________ 

Correspondentie adres ___________________________________________________ 

Postcode en plaats  ___________________________________________________ 

Telefoonnummer  ___________________________________________________ 

E-mailadres ___________________________________________________ 

Bankrekeningnummer  ___________________________________________________ 

Is er recht op aftrek BTW? ☐ Ja ☐ Nee
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2. Gewenste dekking
Optie 1, 
verzekerd bedrag 

Optie 2, 
verzekerd bedrag 

Optie 3, 
verzekerd bedrag 

Verblijfsrisico 

Tijdens aanwezigheid van de verzekerde €  2.500 €  7.500 € 12.500 

Tijdens afwezigheid van de verzekerde €  2.500 €  7.500 € 12.500 

Nachtkluis van een bankinstelling €  2.500 €  7.500 € 12.500 

Tijdelijk verblijf in woning €     500 €  1.000 €   2.500 

Vervoersrisico 

Vervoer door de verzekerde €  2.500 €  7.500 € 12.500 

Fraude- en oplichtingsrisico 

Fraude en oplichting €  5.000 € 15.000 € 25.000 

Eigen risico €     100 €  100 €  250 

Fancy Fair/ rommelmarkt 

Tijdens aanwezigheid van de verzekerde € 20.000 € 20.000 € 20.000 

Tijdens afwezigheid van de verzekerde € 20.000 € 20.000 € 20.000 

Vervoer door verzekerde € 20.000 € 20.000 € 20.000 

Voor alle opties geldt een dekking voor maximaal 5 keer per jaar en voor maximaal 5 dagen. 

Premie is  (aantal predikantsplaatsen) x  (jaarpremie) = € 

3. Ingangsdatum

Gewenste ingangsdatum ________________ 

NB. De gewenste ingangsdatum is minimaal de dag volgend op de datum van ontvangst van dit 
aanvraagformulier. 

4. Premiebetaling
Betaling via ☐ Automatische incasso, graag bijgevoegd document invullen.

☐ Factuur

Betaling per Jaar 

Optie 1, 
jaarpremie 

Optie 2, 
jaarpremie 

Optie 3, 
jaarpremie 

Per predikantsplaats € 11,75 €  16,50 € 21,50 
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4. Slotverklaring
Ondergetekende verklaart: 

• Deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld en ondertekend;

• Geen bijzonderheden met betrekking tot deze aanvraag te hebben verzwegen;

• Akkoord te gaan met de toepassing van de geldende verzekeringsvoorwaarden op de aangevraagde
verzekering. De verzekeringsvoorwaarden kunt u raadplegen op http://www.kerkrentmeester.nl of
kunnen op verzoek worden toegezonden.

Plaats   Datum 

___________________ ___________________ 

Naam Functie Handtekening 

___________________ ___________________ ___________________ 

U kunt het ingevulde aanvraagformulier sturen naar: Marsh, Postbus 232, 3000 AE Rotterdam of via 
onderstaande button. 

Marsh gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgt ervoor dat verlies en/of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens wordt voorkomen. Meer informatie over wat 
er met uw persoonsgegevens gebeurt, hoe deze worden beveiligd, met wie deze eventueel worden gedeeld en wat uw rechten zijn, kunt u lezen in ons privacy statement 
(https://www.marsh.com/nl/nl/privacy-policy.html). 

Copyright © 2022 Marsh B.V. Alle rechten voorbehouden. 22-007 

Versturen 
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